
 1/1 
 
 

Usnesení 

č. 5/2022 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kobylnice, konaného dne 26. 4. 2022 

1. OZ bere na vědomí od MěÚ Kutná Hora – Odboru regionálního rozvoje a územního 
plánování - Oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Kobylnice a pozvání ke 
společnému jednání o návrhu Územního plánu a výzva k uplatnění stanovisek a 
připomínek. Jednání se zúčastní starostka obce. 
OZ bere na vědomí. 

2. OZ bere na vědomí od Lípa pro venkov, z.s. oznámení o výši členského příspěvku 
pro rok 2022. Výše členského příspěvku činí 3.200 Kč. 
OZ bere na vědomí. 

3. OZ bere na vědomí od společnosti SOP a.s., Přelouč oznámení o zvýšení ceny za 
poskytované služby v rámci svozu odpadu od 1. 5. 2022 o palivový poplatek. 
Palivový poplatek je rozdělen dle druhu odpadu. Svoz plastů 580 Kč/1 t, svoz papíru 
450 Kč/1 t, svoz BIO odpadu 75 Kč/1 t a svoz komunálního odpadu 120 Kč/1 t. 
OZ bere na vědomí. 

4. OZ bere na vědomí od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor interního 
auditu a kontroly - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze 
dne 21. 4. 2022. V hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
OZ bere na vědomí. 

5. OZ schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2023 – 2026.   
OZ souhlasí 5 hlasy. 

6. OZ schvaluje Záměr na prodej bývalého hasičského automobilu TATRA 805. Nejnižší 
nabídková cena je 200.000 Kč. Záměr je vyvěšen od 29. 4. 2022.  
OZ souhlasí 5 hlasy. 

7. OZ schvaluje Záměr na prodej hasičské stříkačky PPS8. Nejnižší nabídková cena je 
7.000 Kč. Záměr je vyvěšen od 29. 4. 2022. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

8. OZ schvaluje cenovou nabídku na opravu soklu a zdi u OÚ Kobylnice od firmy 
Matejovie Karol, Kobylnice 71. Cenová nabídka je na částku 29.250 Kč bez DPH. 
OZ souhlasí 5 hlasy. 

 

Usnesení č. 5/2022 schváleno 5 hlasy. 
 
Příští jednání zastupitelstva se bude konat dne 31. 5. 2022 


